
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 
Priveste: aprobarea implementării proiectului “Solutii informatice integrate pentru gestiunea   
              registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale                 
              institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri” din cadrul         
              Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii Economice,,2007- 2013          
            „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de inervenţie 3.2-
Dezvoltarea   
             şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor  
             prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” 
 

                     
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, 

având în vedere: 
- expunerea de motive nr.11772/27.05.2013, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.11773/27.05.2013, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, 

Directiei Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului  
- Alexandria;    
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea 

Competitivităţii Economice,, - „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de 
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, 
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”   

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii 
Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene    nr. 3472/12.07.2007; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului Finanţelor Publice pentru prefinanţarea 
acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale; 

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale   nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul  prevederilor  art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1. Se aproba proiectul cu titlul “Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului 

agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul 
parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri”.          

Art.2. Se aprobă participarea municipiului Alexandria  la implementarea proiectului “Solutii 
informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor 
interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri”, în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice,, 2007-2013, Axa prioritară 3-TIC 
pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor 
publice, operaţionale 3.2.1 apel 3 alături de Consiliul Judeţean Teleorman  în calitate de Lider. 

Art.3. Se aprobă valoarea  cheltuielilor eligibile aferente proiectului „Solutii informatice integrate 
pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor 
publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri”  269,898.40 lei  inclusiv TVA  aferente 
municipiului Alexandria . Cofinanţarea de 2% aferentă este de  5,397.97 lei si va fi suportată de către 
Consiliul Judeţean Teleorman 

Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Alexandria să semneze Acordul de parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Teleorman şi toate documentele din cadrul programului menţionat la art.1. 

Art.5.  Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Alexandria. 
 Art.6. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Consiliului Judetean 
Teleorman si  Direcţiei Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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